Kroonenburg Advies is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Onze trouwe klantenkring bevindt
zich in de levensmiddelen, horeca, retail en cateringsector. Het zeer betrokken team van
inspecteurs en adviseurs beantwoordt vraagstukken op het gebied van wetgeving &
etikettering, geeft advies over voedselveiligheidsvraagstukken, voert audits en inspecties uit
en verzorgt trainingen op maat. Juist door maatwerk te leveren als wendbaar MKB bedrijf,
voegt Kroonenburg direct waarde toe aan de activiteiten van onze relaties op het gebied van
kwaliteit en voedselveiligheid. Hiermee onderscheidt Kroonenburg zich van de conventionele
adviesmarkt. Wegens sterke uitbreiding van onze klantenkring en activiteiten zijn wij op zoek
naar een

Klantsupport medewerker
die begrijpt dat topservice, goede communicatie en accuratesse
leiden tot een hoge klanttevredenheidfactor!
Wat je doet
Je start je dag met een lekkere kop koffie en opent het Q-biz rapportage
managementinformatiesysteem. Jouw klanten en collega’s hebben nogal wat vragen en
opmerkingen gesteld, ook via mail. Voordat straks de telefoon begint te rinkelen en jouw
collega’s binnenkomen vind je het handig om het eerste half uur te besteden aan het goed
verstrekken van antwoorden. Als je twijfelt zoek je even goed op wat er geoffreerd is en welke
servicelevels er zijn afgesproken met deze relatie en op welke termijn. Heerlijk dat alles
volgens planning verloopt en zijn er uitzonderingen dan ben je bijdehand genoeg om op
correcte wijze in te grijpen.
Klantbezoeken? Jij fabriceert een handig activiteitenoverzicht zodat directeur en
accountmanager goed voorbereid op pad gaan. Je belt even met de inspecteurs of er nog
aandachtspunten zijn die ter sprake moeten worden gebracht.
Inspecteurs doen onderzoek op de werkvloer bij de klant. Wat zijn de bevindingen? Is deze
situatie dusdanig helder beschreven dat jij, terwijl jij niet op locatie komt, toch kunt visualiseren
waar nog een bottleneck zit? Het rapport opstellen en aanpassen doet de inspecteur toch echt
zelf maar pas als jij goed voor je ziet en taalkundig en tactisch klopt het ook nog, kan de
inspecteur het verzenden. Begrijpelijke en to the point rapportages; verrassend helder staat
niet voor niets onder ons logo. Oei, de bevindingen van de inspecteur hebben dit keer nog niet
tot een voldoende geleid. Je maakt een herinspectie aan in de planning van de inspecteur. De
klant krijgt de kans om de situatie te verbeteren, voedselveiligheid gaat ons allemaal aan
toch?! Je voelt aan hoe de inspecteur dit tactisch en opbouwend aan kan pakken. Storing in
het systeem terwijl de inspecteurs hun monsternames in moeten leveren bij de verschillende
depots in Nederland? Ze bellen naar jou en jij zorgt dat de storing snel verholpen is. Ziezo,
van opstart tot afronding is volgens de normen geregeld dus nu kan je de factuur opmaken.
Voor de klanten die gebruik maken van jullie mooie e-learning tool stel je nu je toch bezig bent
ook meteen de factuur op.
Hoe staat het met de planning voor het komend kwartaal? Natuurlijk hebben de inspecteurs
hun agenda vol staan maar er is ook een prospect die eindelijk klant is geworden. Die laten we
niet gaan natuurlijk dus ga je passen en meten en wordt het toch nog haalbare kaart. Waarom
lukt het je iedere keer weer? Omdat je sensitief en communicatief vaardig bent en nee zeggen
geen optie is. En weet je wat het mooie is? Ze mogen jou allemaal!

Wat jij inbrengt
•

Een opleiding op MBO-4 niveau en een jaar of drie relevante ervaring

•

Gevoel voor klantverhoudingen en kwaliteitbesef

•

Goede Nederlandse taalvaardigheid en voldoende werkbare kennis van het Engels

•

Zelfstandigheid en initiatiefname, want je draait heerlijk je eigen winkel!

•

Zorgvuldigheid

•

Een zekere persoonlijkheid met een hands on mentaliteit die nu eenmaal past in een
MKB bedrijf (18 collega’s)

Wat wij bieden
•

Een mooi salaris dat past bij jouw kennis en ervaring

•

Een werkweek tussen 24 en 32 uur is bespreekbaar

•

Het tijdelijk contract kan op termijn omgezet worden in vast dienstverband want we
hebben een structurele vacature

•

Mogelijkheden om cursussen te volgen

•

Prima secundaire arbeidsvoorwaarden

•

Een bonus aan het einde van het jaar als het allemaal goed verlopen is

•

Jaarlijks teamuitje. Jouw collega’s werken in heel Nederland; we vinden het belangrijk
dat jullie elkaar ook eens informeel ontmoeten

•

Een externe, onafhankelijke HR adviseur die je met raad en daad bij wil staan waar
nodig

•

Regelmatig evaluaties waarin jij zelf ook het nodige in kunt brengen

•

De mogelijkheid om zelf efficiency voorstellen te doen en door te voeren

•

Een mooie werkplek op een goed bereikbare locatie in Den Bosch

Iets voor jou?
Wat je allemaal al aan relevante zaken gedaan hebt lezen we graag in je cv; in je korte en
bondige sollicitatiebrief lezen we graag waarom jij deze baan wil, waarom dit jou past als een
jas en waarom je voor onze organisatie wil gaan. Je kunt hier een kijkje nemen op onze mooie
website http://kroonenburgadvies.nl.
Mail je sollicitatie naar Fenne Brands/procesmanager: fbrands@kroonenburgadvies.nl. Je mag
ook eerst bellen natuurlijk, kijken we dan samen of een oriënterend gesprek een optie is. We
zijn bereikbaar op 073–622 28 67.

